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1. Про стан розвитку дитячо-юнацького спорту на території району.

Заслухавши  та  обговоривши   інформацію   про  стан  розвитку  дитячо-
юнацького спорту на території району, колегія районної державної адміністрації
відмічає,  що  районною державною адміністрацією,  дирекціями  комунального
закладу  “Дитячо-юнацька  спортивна  школа  Чугуївської  районної  ради
Харківської  області”  та  сільської  дитячо-юнацької  спортивної  школи
фізкультурно-спортивного  товариства  “Колос”  Чугуївського  району було
проведено певну роботу щодо створення сприятливих умов, реалізації фізичних
здібностей  обдарованої  молоді  у  дитячо-юнацькому  спорті,  максимального
залучення дітей та молоді віком від 6 до 18 років до занять у дитячо-юнацьких
спортивних  школах,  набуття  навичок  здорового  способу  життя,  підготовки
спортивного резерву для збірних  команд району та області.

На  території  району  працює  дві  дитячо-юнацькі  спортивні  школи:
комунальний заклад “Дитячо-юнацька спортивна школа Чугуївської  районної
ради  Харківської  області”  (далі – КЗ  “ДЮСШ”)  та  сільська  дитячо-юнацька
спортивна  школа  фізкультурно-спортивного  товариства  “Колос”  Чугуївського
району (далі – сільська ДЮСШ ФСТ “Колос”).

У своїй роботі КЗ “ДЮСШ” та сільська ДЮСШ ФСТ “Колос” керуються
Статутом, зареєстрованим державним реєстратором в Державній реєстраційній
службі України.

Укомплектовано  69  груп,  працює  9  відділень  (з  баскетболу,  боксу,
волейболу,  легкої  атлетики, боротьби самбо,  лижних гонок,  футболу),  в яких
займається 1094 вихованці. Це складає 28,1% від загальної кількості дітей, які
навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах району (3895 дітей), у тому
числі  — 193  дитини пільгової  категорії.  Заняття  здійснюються  безкоштовно.
Працює  30  тренерів-викладачів,  з  них:  10  штатних.  Усі  тренери-викладачі
мають  вищу  освіту  за  напрямом  фізична  культура  і  спорт,  вищу  категорію
має – 2 тренери, І категорію – 3, ІІ – 1.

Навчально-тренувальний  процес  проходить  у  спортивному  залі,
орендованому  в  КЗ  “Чугуївський  районний  Будинок  культури”,  спортивних
залах  та  на  спортивних  майданчиках  загальноосвітніх  навчальних  закладів
району,  що  дає  можливість  більш  ефективно  та  досконально  планувати  і



організовувати роботу щодо розвитку дитячо-юнацького спорту.
За звітний період 2014 року вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл

району  беруть  активну  участь  у  змаганнях  різного  рівня  та  стають
переможцями захищаючи честь району.

Так взято участь у ХХV Спартакіаді  області  2014 року з  видів спорту
серед районів і міст 2 групи на Кубок голови обласної державної адміністрації
та  ХХІІІ Спартакіаді області 2014 року з масових видів спорту серед районів і
міст  обласного  значення,  а  саме:  з  шашок,  футзалу  (чоловіки),  волейболу
(чоловіки), гирьового спорту, волейболу пляжного (чоловіки), легкої атлетики,
важкої  атлетики,  шахів,  “Мама,  тато,  я  –  спортивна  сім’я”,  спортивному
фестивалі  “Козацькі  розваги”,  обласній  Спартакіаді  2014  року  серед  до
призовної молоді.

А також в чемпіонатах області та чемпіонатах України, Всеукраїнських
турнірах з боксу, бойового самбо серед юнаків  і дівчат.

За звітний період підготовлено: чемпіонів та призерів України – 4 особи;
чемпіонів  та  призерів  області  –  31;  кандидатів  в  майстри  спорту  –  1;
першорозрядників – 134; ІІ, ІІІ та юнацьких розрядів – 735 осіб.

В  районі  розвиваються  неолімпійські  види  спорту.   Зареєстровані  та
діють:  Чугуївська  районної  організації  федерації  військово-спортивного
багатоборства  Харківської  області,  осередок  Харківської  обласної  організації
Всеукраїнської  громадської  організації  “Українська федерація  спортивного та
традиційного  ушу”,  суспільна  Чугуївська  районна  організація  “Ірімі”,
громадська  районна  організація  радіоаматорів  “Радіохвиля”,  іх  вихованці
успішно  виступають  в  обласних  та  міжнародних  змаганнях,  де  посідають
призові місця.

З нагоди відзначання державних свят та визначних подій по населеним
пунктам району із залученням вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл
проводяться  фізкультурно-оздоровчі  та  спортивно-масові  заходи,  а  саме:
до  Олімпійського  уроку,  Дня масового футболу  УЄФА,  Всеукраїнського
Дня здоров’я,  Дня Перемоги, Олімпійського дня бігу,  Дня захисту дітей, Дня
молоді,  Дня  Конституції  України,  Дня  Незалежності  України,  Дня  фізичної
культури і спорту в Україні, визволення України від фашистських загарбників
та інші.

Кращі вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл району навчаються в
обласних училищах, вищих навчальних закладах, грають в командах майстрів,
входять до складу збірних команд.

Виходячи з вищезазначеного, а також з метою створення необхідних умов
для  гармонійного  виховання,  фізичного  розвитку,  змістовного  відпочинку  і
дозвілля дітей та  молоді  колегія  районної  державної  адміністрації  вважає  за
необхідне:

1. Відділу у справах молоді та спорту районної державної адміністрації,
рекомендувати  дирекціям Комунального закладу “Дитячо-юнацька спортивна
школа  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області”  та  сільської  дитячо-
юнацької  спортивної  школи  фізкультурно-спортивного  товариства  “Колос”
Чугуївського району забезпечувати у подальшому виконання Закону України



“Про  фізичну  культуру  і  спорт”  (із  змінами)  та  вимог  постанови  Кабінету
Міністрів  України  від 05.11.2008  № 993  “Про  затвердження  Положення  про
дитячо-юнацьку спортивну школу” (із змінами).                       

2. Рекомендувати   дирекціям  Комунального  закладу  “Дитячо-юнацька
спортивна школа Чугуївської районної ради Харківської області”, та сільської
дитячо-юнацької  спортивної  школи  фізкультурно-спортивного  товариства
“Колос” Чугуївського району: 

2.1. Вжити  заходів  щодо  збереження  діючої  мережі  дитячо-юнацьких
спортивних шкіл та їх відділень незалежно від підпорядкування, типу та форм
власності.       

2.2. Брати участь в районних, обласних, Всеукраїнських та міжнародних
змаганнях,  турнірах,  чемпіонатах  серед  вихованців  дитячо-юнацьких
спортивних шкіл. 

2.3. Здійснювати  модернізацію  матеріально-технічної  бази  дитячо-
юнацьких  спортивних  шкіл,  облаштовуючи  їх  необхідним  обладнанням  та
інвентарем.                                 

2.4. Організовувати на базі  оздоровчих закладів спеціалізовані зміни для
вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл. 

2.5. Запровадити  систему  перепідготовки,  підвищення
кваліфікації тренерів-викладачів на  базі  Харківської  державної  академії
фізичної культури.                                                 

3.  Відділу у справах молоді та спорту районної державної адміністрації:
3.1. Щокварталу  організовувати  проведення   спільних  семінарів,

“Круглих  столів”  з  дирекціями  комунального  закладу  “Дитячо-юнацька
спортивна школа Чугуївської районної ради Харківської області” та сільської
дитячо-юнацької  спортивної  школи  фізкультурно-спортивного  товариства
“Колос” Чугуївського району та їх тренерами-викладачами з метою  надання
методичної  допомоги  та  виконання  вимог  Положення  про  дитячо-юнацьку
спортивну школу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
05.11.2008  №  993  “Про  затвердження  Положення  про  дитячо-юнацьку
спортивну школу” (із змінами).

3.2. Підготувати  проект  розпорядження  голови  районної  державної
адміністрації з означеного питання.

Перший  заступник  голови
Чугуївської  районної  державної
адміністрації,  член  колегії,
головуючий                    

                           

                              Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ

Рябініна
Герман
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2. Про  підсумки  економічного  і  соціального  розвитку  району  за  9
місяців 2014 року.

Розглянувши та  обговоривши інформацію про підсумки економічного і
соціального розвитку району за 9 місяців 2014 року, колегія районної державної
адміністрації  відмічає,  що за  більшістю  економічних  показників  ситуація  в
районі є стабільною.

За січень-вересень 2014 року доходна частина загального фонду бюджету
району виконана на 102,9% і складає 32,2 млн. грн. 

З початку року план надходжень власних доходів до Пенсійного фонду
виконано на 116,5%. 

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за січень-
червень  2014  року  складає  2651  грн,  що  на  3,3%  (+84  грн)  більше,  ніж  за
відповідний період 2013 року. Перевищення рівня мінімальної заробітної плати
та прожитковий мінімум для працездатної особи (1218 грн) складає 217,7%. 

У районі створено 149 робочих місць, з них: фізичними особами – 69, за
договорами трудового найму – 80.

Рівень  працевлаштування  склав  47,2%.  Одноразову  допомогу  по
безробіттю  для  зайняття  підприємницькою  діяльністю  отримали  12  осіб  на
загальну суму 138,4 тис. грн.

В районі приділяється велика увага вдосконаленню форм і методів роботи
щодо забезпечення права кожного громадянина на достатній життєвий рівень,
надання  адресної  підтримки  незахищеним  верствам  населення  та
малозабезпеченим сім'ям з  дітьми.  Станом на 01.10.2014 профінансовано всі
призначені соціальні допомоги.

За  підсумками  січня-серпня  2014  року  обсяг  реалізованої  промислової
продукції склав 1,1 млрд. грн (2,4% від загального обсягу реалізації по області),
що на 23,6 % більше, ніж за відповідний період 2013 року.

Збільшення  обсягів  виробництва  продукції  відбулось  по  3  галузям:
у  харчовій  –  у  2  рази,  у  виробництві  неметалевих  виробів  –  на  24,1%,  у
переробній – на 15,6%.

Перевага  експорту  над  імпортом  забезпечила  позитивне  експортно-
імпортне  сальдо  в  сумі  9,9  млн.  дол.  США.  Коефіцієнт  покриття  експортом



імпорту  –  4,3. По експортним та  імпортним операціям  підприємства  району
співпрацювали з 28 країнами світу.

Сільськогосподарськими підприємствами району вироблено  продукції (у
порівняних цінах 2010 року): рослинництва на суму 182,6 млн. грн, що складає
179,4% до показника минулого року, тваринництва – 167,4 млн. грн (106,1%).

З початку року господарствами району закуплено сільськогосподарської
техніки на суму 16 млн. грн.

Станом на 01.10.2014 відбулося збільшення поголів’я  свиней на  31,3%
(104844 голови), птиці  – на 1,3% (194,7 тис.  голів).  Також зросла  реалізація
худоби та птиці на забій у живій вазі на 95,9% (11,7 тис. тонн), середній надій
молока від однієї корови – на 7,5% (5,2 тонни). 

На території  району протягом звітного періоду введено в експлуатацію
17 індивідуальних житлових будинків загальною площею 2358,9 м2.

У  8  населених  пунктах  району  функціонує  35  об'єднань  співвласників
багатоквартирних будинків, до яких входить 53 житлових будинків загальною
площею 48,7 тис.м2.

Рівень  сплати  платежів  за  житлово-комунальні  послуги  з  початку  року
склав 109,7%, по області – 98%. 

Заходи щодо підготовки господарств району до сталого функціонування в
осінньо-зимовий період 2014-2015 років виконано на 100%.

За  січень-вересень  2014  року  обсяг  вантажних  перевезень  склав
136 тис. тонн, що на 54,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року,
вантажообіг – 21,6 млн. тонн/км (5,7%).

За  останніми даними обласної  статистики загальний обсяг  роздрібного
товарообігу підприємств району за  І півріччя  2014 року складає 111 млн. грн,
темп зростання в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року склав 111,1%.
Приріст  обороту  роздрібної  торгівлі  на  одну  особу  з  початку  року  складає
216 грн.

З лютого 2014 року в районі почав діяти Чугуївський центр первинної
медико-санітарної  допомоги  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області,
кошторис якого на 11 місяців 2014 року складає 11,6 млн. грн, профінансовано
за лютий-вересень 8,1 млн. грн (69,8% від запланованого).

В районі функціонують 4 дитячі будинки сімейного типу та 9 прийомних
сімей,  в  яких  виховується  42  дітини,  позбавлених  батьківського  піклування.
Протягом 9 місяців 2014 року 5 дітей передані під опіку громадянам України,
4 дитини влаштовано до дитячих будинків сімейного типу.

Під час літньої оздоровчої кампанії на базі загальноосвітніх навчальних
закладів району працювали  17 закладів відпочинку з денним перебуванням, в
яких  оздоровилося  1366  дітей,  у  КП  «Чугуївський  районний  дитячий
оздоровчий табір «Орлятко» – 460.

На виконання ремонтних робіт та зміцнення матеріально-технічної бази
навчальних закладів району профінансовано з районного бюджету 3,1 млн. грн,
додатково залучено позабюджетних коштів 1,4 млн. грн, з них 463,2 тис. грн –
батьківські кошти та 903,9 тис. грн – спонсорські кошти.

Відкрито 2 дошкільні групи (40 дітей) у Коробочкинському навчально-



виховному  комплексі  (далі  –  НВК)  та  1  дошкільна  група  (20  дітей)  у
Старогнилицькому НВК. 

Разом з позитивними тенденціями в економіці району існує ряд проблем.
По власних та закріплених доходах загального фонду не виконаний план у

7 бюджетах: Моспанівському – на 28,8% (-102,4 тис. грн), Старогнилицькому –
на 21,8% (-63,8 тис. грн), Чкаловському – 16,8%, (-362,6 тис. грн), Леб'язькому –
на 9,8% (- 33,1 тис. грн), Іванівському – 8,7% (-30 тис. грн), Волохово-Ярському
– на 2,6% (-11 тис. грн), районному – на 0,9% (- 161,8 тис. грн).

Станом на 01.10.2014 заборгованість із виплати заробітної плати в районі
складає 487,9 тис. грн на КП «Есхарівському ЖКЕУ-2011».

Зниження  обсягів  виробництва  продукції  спостерігається  на
підприємствах: ПрАТ «Чугуївський молочний завод» – на 32,8%, філія «ТЕЦ»
ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія» – на 22,9%, ПрАТ «Новопокровський
завод ЗБК» – на 20%, ПрАТ «KGS&Co» – на 17,1%, ТОВ «Зооветеринарний
центр» – на 2,2%. 

Відбулося зменшення зовнішньоторговельного обороту на 30% і складає
15,9 млн. дол. США. Обсяг експорту товарів виробниками району знизився на
43,2% (12,9 млн. дол. США).

У  порівнянні  з  відповідним  періодом  минулого  року  зменшилася
чисельність великої рогатої худоби на 22,4% (5711 голів), у т. ч. корів – на 20,3%
(1979  голів),  виробництво  продуктів  тваринництва:  молока  – на  4,4%
(11,6 тис. тонн), яєць – на 1,9% (14,2 млн. шт).

З початку року в мережі магазинів району відзначається зростання ціни
на:  масло  вершкове  (+50%),  ковбасу  варену  (+44%),  борошно  пшеничне
(+34,1%),  цукор-пісок (+28,2%),  сіль (+22,1%),  крупу манну (+18%),  сметану
(+12,2%),  молоко  жирністю  2,5%  (+11%).  Крупа  гречана  та  птиця
свіжоморожена  подорожчали  майже  на  10%.  Також  збільшилися  ціни  на:
макаронні вироби (+6,7%), олію соняшникову (+1,7%) та сир кисломолочний
(+1,4%).  На  ринку  і  торговельних майданчиках  району подорожчали:  цукор-
пісок  (+33,7%),  борошно  пшеничне  (+24,7%),  макаронні  вироби  (+21,4%),
масло вершкове (+18,7%), рис (+14,3%), сало (+12,5%), м’ясо свинини (+11%),
птиці свіжомороженої (+7,2%) та яловичини (+5,3%).

Хлібопекарські  підприємства  двічі  за  9  місяців  підвищували  оптово-
відпускні ціни на хліб та хлібобулочні вироби. Також спостерігалось зростання
ціни  на  нафтопродукти.  Дизельне  пальне  подорожчало  на  72,1%,  бензин,  в
середньому, – на 62%.

Також існує ряд невирішених питань у соціальній сфері.
Не  в  повній  мірі  укомплектовані  сімейними лікарями  сільські  заклади

охорони  здоров’я,  необхідність  будівництва  амбулаторії  загальної  практики-
сімейної  медицини  в  с.  Кам'яна  Яруга.  Санітарний транспорт  знаходиться  в
експлуатації більше ніж 28 років і потребує заміни.

Існує  необхідність  забезпечення  закладів  освіти  району  навчально-
методичним та технічним обладнанням.

Матеріально-технічна  база  закладів  культури  району  залишається
незадовільною.



Враховуючи вищевикладене, з метою закріплення та розвитку позитивних
тенденцій в економіці, соціальній сфері, забезпечення фінансової стабілізації в
усіх  галузях  господарства  району,  підвищення  життєвого  рівня  населення  та
вирішення  існуючих  проблемних  питань, колегія  районної  державної
адміністрації вважає за необхідне: 

1. Керівникам  структурних  підрозділів  районної  державної  адміністрації
забезпечити постійний контроль за виконанням завдань Програми економічного і
соціального розвитку Чугуївського району на 2014 рік, затвердженої рішенням
Чугуївської районної ради від 13.05.2014.

2. Рекомендувати сільським та селищним головам вжити дієвих заходів
щодо своєчасного перерахування плати за землю та податку на доходи фізичних
осіб.

3. Управлінню  праці  та  соціального  захисту  населення  районної
державної  адміністрації  посилити  контроль  за  станом  погашення
заборгованості  з  виплати заробітної  плати та  недопущення її  виникнення на
підприємствах району.

4. Відділу  житлово-комунального господарства  та  будівництва  районної
державної  адміністрації  активізувати  роботу  щодо  повних  розрахунків
населення  за  раніше  отримані  житлово-комунальні  послуги  та  посилити
контроль за своєчасною сплатою поточних платежів.

5. Управлінню  агропромислового  розвитку  районної  державної
адміністрації забезпечити виконання заходів щодо збільшення поголів’я великої
рогатої худоби.

6. Управлінню  економічного  розвитку  і  торгівлі  районної  державної
адміністрації:

6.1. Проводити аналіз обсягів промислового виробництва району в розрізі
промислових підприємств.

6.2. Забезпечити  проведення  постійного  моніторингу  цін  і  процесів
ціноутворення.

6.3. Підготувати  проект  розпорядження  голови  районної  державної
адміністрації з означеного питання.

 

Перший  заступник  голови
Чугуївської  районної  державної
адміністрації,  член  колегії,
головуючий                    

                           

                              Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ

Горовенко
Герман
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3. Про  рівень  середньомісячної  заробітної  плати  на  підприємствах
району та стан погашення заборгованості з її виплати.

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  про  рівень  середньомісячної
заробітної плати на підприємствах району та стан погашення заборгованості з її
виплати,  колегія  районної  державної  адміністрації  відзначає,  що  з  метою
поліпшення  ситуації  у  цій  сфері,  районною  державною  адміністрацією
вживається ряд заходів. 

В  районі  реалізується  комплекс  заходів  щодо  додержання  мінімальних
гарантій  в  оплаті  праці  з  дотриманням  визначених  чинним  законодавством
термінів.  З  цією  метою  протягом  січня-березня  поточного  року  проведено
вивчення  питання  виконання  підприємствами  району  Закону  України  “Про
Державний бюджет України на 2014 рік”. 

Щокварталу здійснюється моніторинг рівня середньомісячної заробітної
плати. За рівнем оплати праці за І півріччя 2014 року (останні статистичні дані)
район посів 10 місце по регіону. У порівнянні із відповідним періодом минулого
року рівень заробітної плати збільшився на 3,3 %.

У поточному році питання відповідності рівня заробітної плати чинному
законодавству розглянуто на 6 засіданнях районної комісії з питань погашення
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій
та  інших  соціальних  виплат,  де  звітувало  20  керівників  підприємств.  У
листопаді  питання  рівня  заробітної  плати  та  погашення  заборгованості  з  її
виплати розглянуто на засіданні районної тристоронньої соціально-економічної
ради.

З метою здійснення контролю за додержанням законодавства про працю
проведено  перевірку  16  підприємств  різних  форм  власності,  матеріали  яких
надані  до Департаменту  соціального захисту  населення  Харківської  обласної
державної адміністрації. 

Для  посилення  контролю  за  погашенням  заборгованості  із  заробітної
плати  районною  державною  адміністрацією  здійснюється  щотижневий
моніторинг,  узагальнена  інформація  направляється  до  Департаменту
соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації. 



Щомісяця інформація по підприємствам-боржникам надається до Чугуївської
міжрайонної прокуратури. 

Районною державною адміністрацією спільно з виконкомами селищних
рад проводиться роз'яснювальна робота з керівниками підприємств, працівники
яких  є  боржниками  за  спожиті  житлово-комунальні  послуги,  та  державних
установ,  які  мають  заборгованість  перед  комунальними  підприємствами,  ці
питання розглядаються на засіданнях виконкомів відповідних рад. 

Питання  рівня  середньомісячної  заробітної  плати  та  стан  її  виплати  у
листопаді  поточного  року  розглянуто  на  засіданні  районної  тристоронньої
соціально-економічної ради та 11 разів - на засіданнях районної комісії з питань
погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій,
стипендій  та  інших  соціальних  виплат.  Всіх  керівників  попереджено  про
персональну відповідальність за несвоєчасну виплату заробітної плати.

Але, незважаючи на всі проведені заходи, в районі існує заборгованість із
виплати заробітної плати на комунальному підприємстві “Есхарівське  ЖКЕУ-
2011”  у  сумі  400,7  тис.грн.  Утворення  заборгованості  із  заробітної  плати
виникло  внаслідок  дії  економічно  необгрунтованих  тарифів  на  комунальні
послуги,  які  не  покривали  в  повному  обсязі  фактичні  витрати,  а  також
заборгованості населення за спожиті комунальні послуги. 

На теперішній час підприємством “Есхарівське ЖКЕУ-2011” розроблено
та  затверджено  рішенням  сесії  виконкому  Есхарівської  селищної  ради  нові
тарифи на водопостачання та водовідведення, які вступили в дію з 01.11.2014. 

Враховуючи  вищезазначене,  з  метою  підвищення  ефективності  роботи
щодо  реалізації  подальшого  реформування  оплати  праці,  погашення
заборгованості з її виплати, колегія районної державної адміністрації вважає за
необхідне:

1. Попередити  керівника  “Есхарівського  ЖКЕУ-2011” про  персональну
відповідальність  за  несвоєчасну  виплату  заробітної  плати  працівникам  та
рекомендувати  вжити дієвих  заходів  щодо  повної  ліквідації  заборгованості  з
виплати заробітної плати до кінця поточного року. 

2. Рекомендувати Есхарівському селищному голові: 
2.1. Вжити всіх дієвих заходів щодо повного погашення заборгованості з

виплати  заробітної  плати  на  підприємстві  комунального  господарства  та
недопущення її виникнення в майбутньому.

2.2. Провести роз’яснювальну роботу щодо погашення заборгованості за
спожиті житлово-комунальні послуги з керівниками підприємств, розташованих
на  території  відповідних  рад,  працівники  яких  є  боржниками,  а  також  з
керівниками  бюджетних  установ,  які  не  розраховуються  із  комунальними
підприємствами за отримані житлово-комунальні послуги. 

3. Начальнику відділу житлово-комунального господарства та будівництва
районної державної адміністрації здійснювати постійний контроль щодо стану
справ на житлово-комунальних підприємствах району. 

4. Начальнику  управління  праці  та  соціального  захисту  населення
районної державної адміністрації:

4.1. Щокварталу проводити моніторинг рівня середньомісячної заробітної



плати на підприємствах, в організаціях та установах району.
4.2. Здійснювати контроль за станом погашення заборгованості з виплати

заробітної  плати  на  підприємствах  житлово-комунального  господарства  та
недопущення її виникнення на підприємствах інших форм власності.

4.3. Здійснювати  контроль  за  додержанням  законодавства  про  оплату
праці на підприємствах, в організаціях та установах району відповідно до статті
35 Закону України “Про оплату праці”.

4.4. Підготувати  проект  розпорядження  голови  районної  державної
адміністрації з означеного питання.

 

Перший  заступник  голови
Чугуївської  районної  державної
адміністрації,  член  колегії,
головуючий                    

                           

                              Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ

Лисянський
Герман
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4.  Стан цінової ситуації на продовольчому ринку району та темпів
росту обороту роздрібної торгівлі.

Розглянувши та  обговоривши інформацію про  стан  цінової  ситуації  на
продовольчому  ринку  району  та  темпів  росту  обороту  роздрібної  торгівлі,
колегія  районної  державної  адміністрації  відмічає,  що  роботу  керівництва
районної  державної  адміністрації,  органів  місцевого  самоврядування,
керівників  підприємств  та  організацій  в 2014 році  було  спрямовано  на
забезпечення  соціальної  стабільності,  покращання  добробуту  мешканців
району,  забезпечення  їх  потреб  в  продуктах  харчування,  підвищення  якості
торговельного обслуговування населення, здійснення постійного аналізу цінової
ситуації та цінових тенденцій в торговельній мережі, впровадження комплексу
заходів  щодо  недопущення  необґрунтованого  зростання  цін  на  основні
продукти харчування.

За  даними  моніторингу  цінової  ситуації  у  січні-жовтні  2014  року  на
споживчому  ринку  району  спостерігалось  підвищення  цін  на  продовольчі
товари, викликане напруженою політичною ситуацією в Україні.

Станом на 05.11.2014, у порівнянні з початком року,  в мережі магазинів
району  відзначається  зростання  ціни на:  масло  вершкове  (+50%),  ковбасу
варену (+46%), борошно пшеничне (+34,1%), сіль (+25%), крупу манну (+21%),
птицю свіжоморожену (+15,5%), сметану (+15,3%), яйця курячі (+12%), молоко
жирністю  2,5%  (+10,9%),  цукор-пісок  (+9,4%).  Також  збільшилася  ціна  на
макаронні вироби (+6,7%), олію соняшникову (+2%) та рис (+0,4).

Зменшення  ціни  відбулося  на  сир  кисломолочний  (-14,9%) та  крупу
гречану (-1,9%).

На ринку і  торговельних майданчиках району,  у  порівнянні  з  початком
року,  подорожчали:  сало (+31,2%) борошно пшеничне (+29%),  рис (+15,6%),
масло  вершкове  (+15,4%),  макаронні  вироби  (+14,3%),  цукор-пісок  (+9,4%),
м’ясо  свинини  (+9%),  яловичини  (+6,7%),  птиці  свіжомороженої  (+4,8%).
Подорожчала  олія  соняшникова  (+3,6%),  яйця  курячі  (+2,1%),  сир
кисломолочний (+1,8%).

В порівнянні з початком року значно подешевшали овочі. 
Ціни  на  хлібобулочні  вироби  протягом  10  місяців  поточного  року



збільшились,  у  зв’язку  з  тим,  що  хлібопекарські  підприємства  двічі
підвищували  оптово-відпускні  ціни. Середні  ціни  на  хліб  та  хлібобулочні
вироби в торговельній мережі району становлять: хліб із борошна пшеничного І
ґатунку – 3,80 грн (+31,9%), хліб «Український» – 6,15 грн. (+13,2%), батон із
борошна вищого ґатунку – 4,38 грн. (+27%).

З  початку  року  відпускна  ціна  на  борошно  вищого  гатунку
(ДП  «Новопокровський КХП») збільшилась на 42% і становить у середньому
4680 грн за 1 тонну, що нижче задекларованої. На ринку молочної продукції
району (ПрАТ «Чугуївський молокозавод») відбулося незначне підвищення ціни
на молоко (+9,7%). Станом на 05.11.2014 ціна тони молока (жирністю 2,5%) в
пакетах не перевищує задекларованої та складає 5410 грн.

Важливим  фактором,  який  негативно  вплинув  на  цінову  ситуацію  на
продовольчому  ринку  протягом  січня-жовтня  2014  року  стало  постійне
зростання цін на нафтопродукти. Станом на 05.11.2014 середні ціни на бензин
становлять:  А-92   15,40  грн  (+55,5%),  А-95   15,50  грн  (+51,2%),  А-95‒ ‒
Преміум  16,45 грн (+49,8%), ДП  15,40 грн (+68,3%).‒ ‒

На даний час залишаються невирішеними деякі проблеми.
По-перше,  інфляційні  процеси,  зниження  купівельної  спроможності

громадян та попиту на деякі види продуктів харчування створюють перешкоду
для розвитку підприємницької діяльності  в сфері торгівлі,  перетворюють її  в
нерентабельний бізнес, особливо у віддалених селах. Жителі залишаються без
торговельного  обслуговування,  що  підвищує  соціальну  напругу  серед
населення. 

По-друге,  недосконалість  законодавчої  бази  не  дозволяє
адміністративними  заходами  вирішити  питання  забезпечення  виїзною
торгівлею жителів віддалених сіл, примусити до цього підприємців громади. 

Непокоїть і той факт, що на фоні боротьби за стабільні ціни, мають місце
випадки  реалізації  продуктів  харчування  низької  якості,  з  простроченими
термінами  реалізації,  що  підтверджується  перевірками  Чугуївського
міжрайонного  управління  головного  управління  Держсанепідемслужби  у
Харківській  області  та  комісіями  з  питань  захисту  прав  споживачів  при
виконкомах сільських, селищних рад. Це комплексна проблема, яка починається
з  відсутності  у  продавця сертифікатів  якості  на  товар  від  товаровиробника і
закінчується недобросовісністю власників торговельних закладів.

Враховуючи  вищевикладене,  з  метою забезпечення  стабільної  цінової
ситуації  на  продовольчому  ринку  району  колегія  районної  державної
адміністрації вважає за необхідне:

1. Рекомендувати  керівникам  підприємств-товаровиробників:  
ДП „Новопокровський КХП”, ПрАТ „Чугуївський молочний завод” щодекадно
інформувати  голову  районної  державної  адміністрації  через  управління
економічного  розвитку  і  торгівлі  районної  державної  адміністрації  щодо
оптово-відпускних цін на продукцію власного виробництва.

2. Рекомендувати  керівникам  підприємств  торгівлі:  ТОВ  „Компанія
„Чугуївський ринок”,   МПП „Вітал”   смт Кочеток,   ФО-П   Бурлуцька   О.В.
с. Леб’яже, ФО-П Турчинов Ю.А. смт  Есхар,  ФО-П  Рибалко  В.Ю.



смт  Малинівка  щодекадно  інформувати  голову  районної  державної
адміністрації  через  управління  економічного  розвитку  і  торгівлі  районної
державної адміністрації щодо рівня роздрібних цін.

3. Рекомендувати  керівнику  ринку  з  продажу  продовольчих  і
непродовольчих товарів, смт Есхар:

3.1. Узгодити  із  сільгоспвиробниками,  які  здійснюють  діяльність  на
території  селищної  ради,  умови,  за  якими  вони  можуть  здійснювати
безперешкодну торгівлю сільгосппродукцією на ринку, вирішити питання щодо
виділення їм торгових місць для продажу залишків продукції.

3.2. Проводити разом із контролюючими органами заходи, що направлені
на  ліквідацію  торгівлі  на  ринку  неякісними,  фальсифікованими  товарами  та
товарами, що заборонені для торгівлі на ринках.

4. Рекомендувати начальнику  Чугуївського  міжрайонного  управління
Головного  управління  Держсанепідслужби  в  Харківській  області,  головному
державному  санітарному  лікарю  Чугуївського,  Печенізького  та
Шевченківського  районів  Харківської  області,  начальнику  управління
ветеринарної  медицини  в  Чугуївському  районі  забезпечити  належний  рівень
контролю за дотриманням суб’єктами господарювання в торговельній мережі
району санітарних і ветеринарних вимог згідно з діючим законодавством.

5. Начальнику  управління  агропромислового  розвитку  районної
державної  адміністрації  сприяти  реалізації  продукції  сільгоспвиробників
району в мережі магазинів та на ринках району і області. 

6. Начальнику  управління  економічного  розвитку  і  торгівлі  районної
державної адміністрації:

6.1. Забезпечити подальше функціонування системи комплексної  оцінки
цінової  ситуації  на  споживчому  ринку  району,  проведення  постійного
моніторингу цін, процесів ціноутворення. 

6.2. Інформувати  голову  районної  державної  адміністрації  через  сектор
контролю апарату районної державної адміністрації про стан цінової ситуації на
споживчому ринку району щокварталу до 05 числа місяця, що настає за звітним
періодом.

6.3. Підготувати  проект  розпорядження  голови  районної  державної
адміністрації з означеного питання.

                                                                                                                            

Перший  заступник  голови
Чугуївської  районної  державної
адміністрації,  член  колегії,
головуючий                    

                           

                              Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ

Горовенко
Герман
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5. Про  підведення  підсумків  проведення  оцінки  ефективності
здійснення  структурними підрозділами районної  державної  адміністрації
контролю за виконанням завдань, визначених контрольними документами
органів влади вищого рівня та іншими документами.

Розглянувши  питання  щодо  підведення  підсумків  проведення  оцінки
ефективності  здійснення  структурними  підрозділами  районної  державної
адміністрації  контролю  за  виконанням  завдань,  визначених  контрольними
документами  органів  влади вищого  рівня  та  іншими  документами,  колегія
районної  державної  адміністрації  відзначає,  що  у районній  державній
адміністрації  існує  ефективна  система  роботи  щодо здійснення  контролю за
виконанням документів органів влади вищого рівня, розпоряджень і доручень
голови районної державної адміністрації. 

На початок 2014 року у районній державній адміністрації залишалось на
контролі 394 документи, за 10 місяців поточного року взято на контроль 642.
Протягом 10 місяців 2014 року сектором контролю апарату районної державної
адміністрації  (далі  —  сектор  контролю)  здійснювався  оперативно-технічний
контроль за термінами виконання 1036 документів. 

При проведенні аналізу роботи з контрольними документами у районній
державній адміністрації слід зазначити, що 40,2 % (258) від загальної кількості
документів (642), які надійшли до районної державної адміністрації з початку
2014 року, були документи з обмеженими термінами інформування від 1 до 7
днів. Незважаючи на досить стислі терміни, сектором контролю в оперативному
порядку  була  проведена  робота  з  виконавцями  та  забезпечено  своєчасне
інформування.

Відповідно до проведеного аналізу роботи з контрольними документами у
районній  державній  адміністрації  у  звітному  періоді  на  виконання  1036
документів  структурними підрозділами районної державної адміністрації було
надано  2127  інформацій (проміжних  та  остаточних),  з  чого  виходить,  що  в
середньому на 1 контрольний документ надавалось мінімум дві інформації та
більше. А також, в середньому надавалось по 10 інформацій щодня.

На даний час районна державна адміністрація має налагоджену систему
контролю.  Керівниками  структурних  підрозділів  тримається  під  особистим



контролем  своєчасне  та  якісне  виконання  поставлених  завдань,  посилено
контроль  за  повнотою  виконання  резолюцій,  змістовністю  відповідей,
правильністю  визначення  адресатів.  Аналіз  стану  роботи  з  контрольними
документами  в  структурних  підрозділах  районної  державної  адміністрації
свідчить, що система контролю якісно налагоджена в управліннях економічного
розвитку  і  торгівлі,  фінансовому,  праці  та  соціального  захисту  населення,  у
відділах освіти, житлово-комунального господарства та будівництва, у справах
молоді  та  спорту,  секторах цивільного захисту,  містобудування і  архітектури
районної державної адміністрації. 

Потребує  удосконалення  робота  з  контрольними  документами  в
управлінні  агропромислового  розвитку,  відділах  інфраструктури,  культури  і
туризму  та  секторі  оборонної,  мобілізаційної,  режимно-секретної  роботи  та
взаємодії  з  правоохоронними  органами  апарату  районної  державної
адміністрації,  які  мають  на  виконанні  завжди  значну  кількість  контрольних
документів та актуальними залишаються питання якості підготовки відповідей
на  контрольні  документи,  своєчасності  виконання  завдань  та  відсутність
упереджувального контролю. 
Протягом  звітного  періоду  апаратом  районної  державної  адміністрації,  а  в
частині  організації  роботи з  контрольними документами сектором контролю,
взято  участь  у  комплексному  вивченні  стилю  та  методів  роботи,  надано
практичну і методичну допомогу десятьом структурним підрозділам районної
державної  адміністрації.  За  підсумками  проведення  перевірок  підготовлено
довідки з конкретними пропозиціями щодо усунення виявлених недоліків в їх
роботі.  Загалом  протягом  10  місяців  2014  року  на  контролі  перебувало  13
довідок.  Відділами освіти, житлово-комунального господарства та будівництва
та  сектором  містобудування  і  архітектури,  відповідно  до  встановленого
механізму  продовження  термінів  виконання  внутрішніх  документів  районної
державної  адміністрації,  було  продовжено  строки  виконання  довідок  на
незначний  час.  У  визначені  терміни  недоліки  усунуто  в  повному  обсязі  та
підготовлено відповідні  інформації.  За вказаний період  знято з  контролю, як
такі що виконано, 9 довідок. 
Аналізуючи матеріали шести останніх перевірок (з 2008 по 2014 роки) та стан
справ  в  роботі  управління  агропромислового  розвитку  районної  державної
адміністрації,  можна  зробити  висновок,  що  терміни  виконання  усунення
недоліків, зазначених у довідках, що складені за результатами вищезазначених
перевірок,  неодноразово  продовжувались  та  попередні  довідки  знімались  з
контролю тільки за результатами наступних перевірок. Вищевказане свідчить
про  недбале  ставлення  відповідальних за  цей  напрям роботи  працівників  та
недостатній контроль з боку начальника управління.

Дослідження  стану  своєчасності  виконання  контрольних  документів
структурними  підрозділами  районної  державної  адміністрації  дає  змогу
зробити  висновок,  що  у  порівнянні  з  минулими  роками  стан  виконавської
дисципліни  значно  покращився.  Але  необхідно  звернути  увагу  керівників
структурних  підрозділів  районної  державної  адміністрації  на  своєчасну
підготовку  проектів  розпоряджень  голови  районної  державної  адміністрації,



матеріалів для розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації,
та удосконалити систему внутрішнього контролю за виконанням документів,
спрямованих  перш  за  все  на  попередження  можливого  невиконання,
несвоєчасного або неповного виконання завдань.

Організація роботи з контрольними документами в районній державній
адміністрації має сталу тенденцію до удосконалення, пошуку та запровадження
нових форм та методів контролю. Для підвищення ефективності  контрольної
функції,  з  метою  покращання  виконавської  дисципліни  та  підвищення
відповідальності  державних  службовців  за  якісне,  своєчасне  виконання
контрольних  документів  та  недопущення  порушень  внутрішніх  термінів
виконання документів в районній державній адміністрації  апаратом районної
державної адміністрації розглядається питання щодо розробки плану заходів з
покращання стану виконавської дисципліни в районній державній адміністрації
і  ефективності  здійснення  структурними  підрозділами  районної  державної
адміністрації контролю за якісним, своєчасним виконанням завдань, визначених
документами органів влади вищого рівня та іншими документами.

Враховуючи  вищевикладене,  колегія  районної  державної  адміністрації
вважає за необхідне: 

1. Заступнику  голови  та  керівнику  апарату  районної  державної
адміністрації: 

1.1. Тримати  під  постійним  контролем  стан  виконання  контрольних
документів органів влади вищого рівня, інших документів у підпорядкованих
структурних підрозділах районної державної адміністрації та якість підготовки
відповідей на них.

1.2. Попередити  керівників структурних підрозділів районної державної
адміністрації  про  персональну  відповідальність  за  своєчасну  підготовку
матеріалів для розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації
та проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації.

2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації:
2.1. Суворо  дотримуватись  внутрішніх  термінів  виконання  контрольних

документів,  відповідно  до  встановлених  регламентуючих  норм  у  районній
державній адміністрації, і забезпечувати в повному обсязі виконання завдань,
визначених документами органів влади вищого рівня та іншими.

2.2. Забезпечувати  своєчасну  підготовку  матеріалів  для  розгляду  на
засіданнях колегії районної державної адміністрації та проектів розпоряджень
голови районної державної адміністрації.

2.3. Проаналізувати  стан  справ  у  відповідних  структурних  підрозділах
районної державної адміністрації  з  питань планування діяльності,  організації
роботи  консультативно-дорадчих  органів,  кадрової  та  правової  роботи,
організації особистого прийому громадян, ведення діловодства, архівної справи
і контролю за виконанням документів та з інших питань. За результатами вжити
всіх необхідних заходів щодо покращання роботи з вказаних напрямів з метою
недопущення виявлення недоліків під час проведення комплексних перевірок
апаратом районної державної адміністрації.

2.4. Інформацію  щодо  усунення  недоліків,  виявлених  під  час



комплексного  вивчення  стилю  та  методів  роботи  структурних  підрозділів
районної  державної  адміністрації,  погоджувати  з  усіма  членами  комісії,
зазначеними у відповідній довідці.

3. Управлінню  агропромислового  розвитку  районної  державної
адміністрації вжити невідкладних заходів щодо усунення недоліків, виявлених
під час комплексної перевірки управління.
          4. Сектору контролю апарату районної державної адміністрації:

4.1.  Посилити  контроль  за  своєчасним  виконанням  документів  органів
влади  вищого  рівня,  а  також  інших  контрольних  документів.  У разі
встановлення загрози зриву  своєчасного виконання документа безпосереднім
виконавцем  в  зазначений  термін,  негайно  інформувати  першого  заступника
голови, заступника голови, керівника апарату районної державної адміністрації
відповідно до розподілу обов’язків для відповідного реагування. 

4.2. Підготувати  проект  розпорядження  голови  районної  державної
адміністрації з означеного питання.

 

Перший  заступник  голови
Чугуївської  районної  державної
адміністрації,  член  колегії,
головуючий                    

                           

                              Ю.К. ВАРЖЕЇНОВ

Іванова
Герман


